PERSBERICHT
Uitbreiding Futura range met FHD2-135
VDL Bus & Coach heeft de Futura range uitgebreid met een nieuwe lengtevariant, de FHD2135. Het voordeel van deze Futura met een lengte van 13,5 meter is de enorme
bagageruimte van meer dan 12 m3 en de maximum stoelindeling van 63+1+1. Deze
stoelindeling is uniek op 2 assen. Naast de FHD2-135 levert VDL ook de FMD2 in een lengte
van 13,5 meter.
VDL Futura FHD2-135
De Futura FHD2 is een touringcar van buitengewone klasse voor hoogwaardige reizen, van
dagtochten tot meerdaagse buitenlandse reizen. Deze nieuwe Futura lengtevariant is ook
uitermate geschikt voor lange afstand intercity vervoer. De maximale lengte van een voertuig op
twee assen bedraagt door een verruiming van de wetgeving 13,5 meter. Dankzij een scherpe
stuurhoek van 60 graden is de FHD2-135 goed wendbaar en makkelijk te manoeuvreren.
De specificaties van de FHD2-135 zijn als volgt:
 Totale lengte:
13.475 mm
 Totale breedte:
2.550 mm
 Totale hoogte:
3.700 mm
 Wielbasis:
7.430 mm
 Vooroverbouw:
2.705 mm
 Achteroverbouw:
3.340 mm
 Stahoogte interieur:
1.940 mm
 Draaicirkel:
23.480 mm
De FHD2-135 wordt standaard geleverd met een DAF MX-11 271 (271 kW – 370 pk) motor en is
optioneel leverbaar met een DAF MX-11 320 (320 kW – 440 pk) motor. Voor de
touringcarondernemer betekent de Futura FHD2 ‘Profit of Ownership’. Een laag eigengewicht,
minder brandstofverbruik, een hoge passagierscapaciteit, veel bagageruimte en een lage
kilometerkostprijs maken van de Futura FHD2 een uiterst rendabele investering.
VDL Bus & Coach
De kernactiviteiten van VDL Bus & Coach bestaan uit de ontwikkeling, productie, verkoop en after
sales service van een breed pakket bussen, touringcars en chassismodules, de om- of uitbouw
van mini- en midibussen en de in- en verkoop van gebruikte bussen. VDL Bus & Coach bestaat uit
meerdere werkmaatschappijen die gezamenlijk actief zijn op de wereldmarkt. De productie vindt
plaats in Nederland en België. Hoog in het vaandel van VDL Bus & Coach staan kwaliteit,
veiligheid, duurzaamheid, het milieu, een laag brandstofverbruik, comfort en lage
onderhoudskosten. De verkoop van de VDL Bus & Coach producten vindt plaats door middel van
een wereldwijd netwerk van eigen vestigingen, importeurs en agenten in meer dan 30 landen.
Daardoor kunnen vervoersoplossingen op maat worden aangeboden. Voor after sales service en

onderhoud kan de klant rekenen op een vlekkeloos en snel ingrijpen door medewerkers van één
van de vele servicepunten. Een zeer omvangrijk distributienetwerk zorgt ervoor dat
reserveonderdelen en busgerelateerde artikelen zo snel mogelijk op de plaats van bestemming
geleverd worden. VDL Bus & Coach is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste
busproducenten in Europa.
VDL Groep
VDL Bus & Coach is onderdeel van VDL Groep. VDL Groep, met het hoofdkantoor in Eindhoven,
is een internationale industriële onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie en
verkoop van halffabricaten, bussen en overige eindproducten en de assemblage van
personenauto’s. Sinds de oprichting in 1953 is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een onderneming
met 92 werkmaatschappijen, verspreid over 19 landen, met bijna 15.000 medewerkers en een
jaaromzet van 3,2 miljard euro in 2016. De kracht van VDL Groep zit in de onderlinge
samenwerking tussen de bedrijven.
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